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Festival “Concha in Concert” prossegue 
com mais duas noites de música autoral

Começou na noite de 
quinta-feira (09), a 2ª edi-
ção do Festival “Concha 
in Concert”, promovido 
pelo Departamento de 
Cultura, de Jaboticabal, 
em parceria com a Fatec e 
Escola de Arte “Prof. Fran-
cisco B. Marino”, e apoio 
da Unimed Jaboticabal. 
Dez músicas já foram 
apresentadas. O evento 
continuou na sexta-feira 
(10) com mais dez mú-
sicas autorais e termina 
neste sábado (11) com a 
disputa entre os finalis-
tas, a partir das 19h.

Retomado recape em bairros 
As ruas voltaram a ga-

nhar cara nova em Jabo-
ticabal. A mega operação 
de recapeamento asfáltico 
foi retomada nesta sema-
na, nas vias mais prejudi-
cadas dos bairros São Mar-
cos e Nova Jaboticabal. 
Nesta etapa serão mais de 
120 quarteirões recupera-
dos, um investimento su-
perior a R$ 2 milhões. 

Terceira Idade realiza Santa Missa 
em homenagem ao Dia das Mães

Após a celebração, aconteceu tradicional  baile e distribuição de flores
O Centro de Lazer da 

Terceira Idade organizou 
uma programação espe-
cial em homenagem ao 
Dia das Mães que será 
celebrado no próximo 
domingo (12). Além das 
tradicionais atividades 
realizadas todas às quin-
tas-feiras, o Fundo Social 
de Solidariedade prepa-
rou uma celebração em 
homenagem à data, se-
guida de baile com dis-
tribuição de bolo e flores.

Dengue assusta região e 
Secretaria de Saúde faz alerta 

Claudio Roselli Batista 
de Andrade, conquista o 

Paulistão NABBA WFF 2019

O interior de São 
Paulo sofre com o au-
mento de casos de 
dengue tipo 2. Em Ja-
boticabal, mesmo com 
o trabalho preventivo 
realizado nos bairros 
pelos agentes de en-
demias, notificações 
são registradas diaria-
mente.

A Prefeitura e o Sebrae-Aqui continuam incenti-
vando o empreendedorismo e a formalização em 
Jaboticabal. Pelo 10º ano, a cidade realiza a Sema-
na do MEI com o auxílio dos serviços prestado por 
vários parceiros - Procon, PAT, CDL, ACIAJA, Inova-
jab, ACJ e Ipeja. 

Jaboticabal promove Semana 
do MEI de 20 a 24 de maio

Inscrição antecipada pelo telefone (16) 3203-3398

Visando a recuperação de menores 
infratores, grupo promove primeiro 

encontro com famílias 
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento So-

cial, de Jaboticabal, promoveu na quarta-feira (08) o 
primeiro de uma série de encontros com pais e mães 
de jovens e adolescentes infratores. O projeto tem 
como objetivo otimizar o trabalho de recuperação re-
alizado por meio de medidas socioeducativas.

Prefeitura e Polícia 
Militar oferecem curso 

para adestradores mirins
Uma parceria entre Prefeitura de Jaboticabal e 

Polícia Militar iniciou, no sábado (4), o programa 
Adestrador Mirim para crianças de 8 e 12 anos. O 
projeto interage crianças e cães, ensina como lidar 
com animais, incentivando a integração e discipli-
na dos alunos.
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CIP arrecada R$ 7.1 mi em três anos e mira no 
LED para diminuir consumo de energia elétrica

Gasto com energia 
elétrica para ilumina-
ção de praças e vias 
públicas representa 
75,55% do valor arreca-
dado pela CIP.

Alvo de críticas e 
dúvidas por parte de 
alguns parlamentares 
e população, a Contri-
buição de Iluminação 
Pública (CIP) foi assun-
to de reunião aberta ao 
público, na noite de se-
gunda-feira (06/05), an-
tes do início da sessão 
ordinária, na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal. 

Para explicar sobre 

o assunto, e prestar 
contas, o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, Josué dos Santos, 
apresentou números e 
falou a respeito de par-
tes técnicas a fim de 
esclarecer equívocos 
acerca da contribuição. 
Santos também comen-
tou sobre as competên-
cias da prefeitura e da 
Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL) nos 
casos de pontos sem 
iluminação.

Cobrado todos os 
meses junto à conta de 
energia, o valor da CIP 
é utilizado nos custos 

mensais de operação e 
manutenção do siste-
ma, como no pagamen-
to mensal à CPFL pela 
operação de recebimen-
to da CIP; no pagamento 
da energia elétrica for-
necida pela concessio-
nária e consumida na 
iluminação pública de 
praças e vias; despesas 
com materiais, tarifas e 
encargos. Do total das 
despesas, 75,55% do 
valor arrecadado pela 
contribuição vai para o 
pagamento da energia 
elétrica fornecida pela 
CPFL para iluminar pra-
ças e vias públicas.

Visando a recuperação de menores infratores, grupo 
promove primeiro encontro com famílias em Jaboticabal

A Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social, de Jaboticabal, 
promoveu na quarta-
-feira (08) o primeiro de 
uma série de encontros 
com pais e mães de jo-
vens e adolescentes in-
fratores. O projeto tem 
como objetivo otimizar 
o trabalho de recupera-
ção realizado por meio 
de medidas socioeduca-
tivas.

“Os pais precisam en-
tender que a participação 
deles nesse processo é 
fundamental e que nunca 
é tarde demais para ha-
ver uma mudança. A fa-
mília é o bem maior que 
nós temos, por isso pre-
cisamos valorizá-la e as-
sumir responsabilidades 
diante de situações como 
essa”, afirma o prefeito 
José Carlos Hori, que par-
ticipou da reunião.

A iniciativa de envol-
ver os pais é resultado 
de uma parceria entre 
Prefeitura, Rede Social 
de Proteção à Criança e 
ao Adolescente, Promo-
toria Pública, Poder Ju-
diciário, Polícia Militar e 
Conselho Tutelar. O pro-
motor de justiça Carlos 
Macayochi de Oliveira 
Otuski foi o responsável 
pelo conteúdo ministra-
do no primeiro encontro.

“Esses meninos estão 
cumprindo medidas so-
cioeducativas pois fize-
ram pequenos delitos. E 
95% desses delitos pas-
sam pela drogadição. A 
gente precisa reverter 
esse quadro, nos unir-
mos como sociedade e 
os pais assumirem seu 
real papel. Não podemos 
mais terceirizar para as 
escolas”, disse a secre-
tária de Assistência e 

Desenvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini. 

Ao todo, serão oito en-

De outubro de 2016 a 
abril de 2019 foram ar-
recadados cerca de R$ 
7.1 milhões com a CIP. 
Do total, pouco mais de 
R$ 5.3 milhões (75,55%) 
foi utilizado no paga-
mento da energia elétri-
ca consumida na ilumi-
nação de praças e vias 
à CPFL.

Também entra na 
conta da CIP custos de 
investimentos para mo-
dernização do parque 
e investimentos em re-
cursos e infra-estrutu-
ra. Segundo o dirigente 
da pasta, parte do di-
nheiro já arrecadado, 
por exemplo, foi utili-
zado na aquisição de 
dois caminhões para 
uso na manutenção da 
iluminação pública do 
município, que custa-
ram cerca de R$ 470 
mil.

ESCURO x LUZ – De 
acordo com Santos, Ja-
boticabal tem hoje 12 
mil pontos de ilumina-
ção entre praças e vias 
públicas. A estimativa 
é que, por dia, cerca de 
20 deles deixem de fun-
cionar, na cidade, pela 
queima ou problema 
em algum componente. 
Para não deixar tran-
seuntes e motoristas no 
escuro por muito tem-
po, a quantidade diária 
de pontos de ilumina-
ção com defeito parece 

ser um dos grandes de-
safios enfrentados pela 
equipe da secretaria de 
obras no quesito manu-
tenção.

“O ponto é forma-
do por um reator, uma 
base, um relé, um bra-
ço, uma luminária, 
uma lâmpada e seis co-
nexões. Muitas vezes 
queima uma lâmpada, 
o funcionário troca, e 
volta a ficar sem ilumi-
nação. Daí o munícipe 
reclama e fala: - olha 
que trabalho mal feito, 
já queimou de novo. É 
importante que se te-
nha conhecimento que 
hoje o defeito é a lâm-
pada, amanhã pode ser 
a base, depois o relé e 
assim por diante, e to-
dos estes dispositivos 
levam à falta de ilumi-
nação naquele ponto... 
E se a cada dia queima 
20, por semana são 140 
pontos, e a equipe é re-
duzida. Pra dar conta 
disso não é fácil”, expli-
cou o secretário.

Ainda de acordo com 
Santos, a maioria dos 
pontos de iluminação 
pública é do tipo vapor 
sódio. O objetivo é tro-
car tudo por lâmpadas 
de LED para diminuir 
a conta do consumo de 
energia elétrica, já que, 
com a tecnologia, é pos-
sível manter um alto 
fluxo luminoso com re-

dução da potência, di-
minuindo assim os cus-
tos de energia, e quem 
sabe, futuramente, até 
mesmo o valor cobrado 
pela CIP. Porém, o diri-
gente adiantou que a 
troca de todos os pon-
tos de iluminação da 
rede do município deve 
levar décadas.

Conforme o secretá-
rio, alguns pontos já 
receberam a nova ilu-
minação, como a ro-
doviária, a delegacia, a 
Praça São Benedito, o 
entorno do shopping, 
um trecho próximo 
ao Lago Municipal, e 
a Av. Carlos Berchieri, 
que custaram cerca de 
R$ 219 mil. Outros 23 
pontos devem também 
receber a tecnologia 
até final de 2019, to-
talizando um investi-
mento de mais de R$ 
780 mil. “Temos que ir 
fazendo aos poucos. 
Não adianta querer 
esperar ter todo o di-
nheiro necessário em 
caixa para trocar tudo 
de uma vez, senão, não 
saímos do lugar. Temos 
que começar, e foi isso 
que estamos fazendo”, 
concluiu.

A íntegra da apresen-
tação pode ser vista 
na WEBTV da Câmara 
e pelo canal da Câma-
ra no YouTube (WEBTV 
CMJaboticabal).

Secretário de Obras e Serviços Públicos, Josué Santos, fala sobre a revitalização do parque de ilu-
minação pública da cidade.

contros abordando diver-
sos temas como drogas, 
relacionamento familiar, 

escola, gravidez, doen-
ças sexualmente trans-
missíveis, entre outros.

Para saber mais, o te-
lefone de contato é (16) 
3202-8301.
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EM BUSCA DA PAZ

Somos trabalhadores, 
buscando, através das 
vidas sucessivas, volta-
do a um mundo conside-
rado como de provas e 
expiações. O planeta ter-
ra, onde os homens, uni-
dos lutam pela liberda-
de, a paz e a felicidade. 
Lutamos pelo bem co-
mum, procurando espi-
ritualizar e vencer a ig-
norância que se espalha 
por toda parte, levando 
consigo os sofrimentos, 
dores e desuniões, den-
tro das famílias que ha-
bitam esta orbe.

Partimos de vários 
ideais, que se misturam, 
para encontrar a verda-
de, dentro dos princí-
pios de educação, que 
nos oferece os conheci-
mentos de credibilida-
de, na fé e na razão, inte-
ligência, que nos mostra 
a imortalidade do espí-
rito, na continuidade de 
vidas, onde os aspectos 
e as divergências apa-
recem para se chegar a 
uma definição lógica e 
natural  das descober-
tas, que aparecem no 
decorrer de nossas vi-
das, no mundo material 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

e espiritual, num inter-
cambio que nos mostra 
a vida eterna do espíri-
to, que não morre, mas 
continua a viver. A re-
encarnação para muitos 
é ainda um mistério. A 
volta do espírito ao cor-
po, a morte é a vida, na 
volta à pátria espiritual, 
no encontro de amigos, 
parentes e entes queri-
dos, e até inimigos, num 
reencontro nada feliz, 
mais construído para 
ajustes e acertos, dentro 
da lei de causa e efeito.

Caminhos são delinea-
dos para um fim comum 
de paz e fraternidade, 
onde tudo na vida pas-
sa. O hoje está passan-
do e todos os dias são 
novas experiências, nos 
vários campos de ativi-
dades, principalmente 
na caridade. Encontros 
e desencontros se cru-
zam para agradecerem 
a DEUS, mas o amanhã 
chega depressa, com a 
esperança, guiando a 
todos, fortalecidos pela 
vontade de viver. É a se-
mente do amor, da fé e 
da esperança, lançada 
na terra fértil para ser-
vir de sustentáculo para 
crescer cada vez mais, 
cujos frutos virão com 
o tempo, onde serão do-
ces ou amargos, tudo 
dependendo de nós. 

O planeta terra é uma 
escola que recebe seus 
alunos e alunas, filhos 
eternos de DEUS, para se 
abraçarem e unidos ven-
cerem na lei do amor, do 
bem e da livre esperan-
ça, e um dia alcançar a 
felicidade.

Que esse dia seja de 
muitas e muitas bênçãos 
para todas as mamães, 
principalmente para aque-
las que sonham e desejam 
serem mamães. O Criador 
quando fez a mulher da 
costela do homem, já tinha 
planejado tudo, para que a 
mulher fosse uma benção, 
não somente para o seu es-
poso, mas para que fosse 
um verdadeiro instrumen-
to em Suas Mãos, para dar 
a luz, ou seja, dar vida a 
um ser humano, feito à 
Sua imagem e à Sua seme-
lhança. O SENHOR proje-
tou a mulher e abençoou 
com todas as bênçãos. Ser 
mãe é uma grande respon-
sabilidade e um grande 
desafi o, por isso é muito 
importante sempre ouvir a 
Voz do SEU CRIADOR. ELE 
sabe todo o caminho que 
você vai percorrer duran-
te a sua trajetória aqui na 
terra. Ouvindo a Sua Voz, 
você NUNCA tropeçará 
nem se desviará. Antes de 
você pensar em ser mãe, 
Ele já sabia, porque foi Ele 
quem colocou o desejo no 
seu coração. Isso faz parte 

Pr. Anastácio Martins

FELIZ DIAS DAS MÃES! 
do Sonho Dele para a sua 
vida. Seja a melhor mãe do 
mundo, seguindo todos os 
mandamentos do SENHOR.
Ele te guiará, te protegerá, 
te ensinará como ser esta 
mãe tão maravilhosa e 
abençoada. Fazendo isso, 
você cumprirá a vonta-
de de Deus. Assim como 
Izabel, mãe de João Batis-
ta, descobriu que estava 
grávida, e LOUVOU ao SE-
NHOR com todo seu cora-
ção e com toda a sua alma. 
Ela estava engrandecendo 
o NOME DO SENHOR. Com 
você não será deferente. 
Deus já preparou a maior 
benção para a sua vida. 
Você que deseja ser mãe 
ou já é, não se preocupe, 
seus preciosos fi lhos são 
herança do SENHOR por 
toda a Eternidade, e você 
receberá uma grande re-
compensa, por ter obede-
cido e feito a vontade do 
SENHOR. Ser mãe é mui-
to mais que um sonho ou 
uma conquista, é ser um 
ser humano sempre com 
amor no coração.   (LUCAS 
1:58). Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex.

  RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ. (016) 
991150602   

Jaboticabal participa de campeonato 
de voleibol adaptado

O fi nal de semana foi 
movimentado para os 
idosos que representam 
Jaboticabal no voleibol 
adaptado. Os atletas das 
categorias 50 e 60 anos 
participaram da etapa da 
Superliga Melhor Idade 
realizada em São José do 

Rio Preto.
Confi ra abaixo os re-

sultados:
Voleibol Feminino 50 

anos
Jaboticabal 2 x 0 Uchoa
Jaboticabal 2 x 0 Nova 

Granada
Voleibol Feminino 60 

ESPORTE

Competição movimentou categorias de atletas 
de 50 e 60 anos em São José do Rio Preto

anos
São José do Rio Preto 2 

x 0 Jaboticabal
Nova Granada 0 x 2 Ja-

boticabal
Voleibol Masculino 50 

anos
Jaboticabal 2 x 0 Tana-

bi

Voleibol Masculino 60 
anos

São José do Rio Preto 2 
x o Jaboticabal

A próxima etapa acon-
tece em 25 de maio. Para 
mais informações, o te-
lefone de contato do DEL 
é (16) 3202-0587.

Cláudio Roselli Batista de Andrade 
conquista o Paulistão NABBA WFF 2019

O atleta Cláudio Ro-
selli Batista de Andra-
de, participou do Pau-
listão NABBA WFF 2019, 
conquistando o 1° Lu-
gar na categoria: Class 
1,79. No dia 25 de maio 
irá competir no Campe-
onato Brasileirão (Se-
letivo Internacional).
e fi cou em 4º lugar na 
categoria superbody 
(90 a 95kg) pela WFF.

Cláudio vem treinan-
do há três anos e meio 
com dieta, treino e su-
plementação; treina 
de 3 a 4 horas por dia, 
entre treino aeróbico 
em jejum, treinos com 
carga e treino aeróbico 
pós-treino de carga.

“Para conseguir ir até 
o evento, além do valor 
guardado do meu salá-
rio, realizei rifas de su-
plementos, sempre tra-
balhando duro; fi z dieta 
restrita durante 50 dias 
sem errar nenhuma re-
feição, não perdi ne-
nhum treino aeróbico 
(fazendo até a mais nos 
fi nais de semana); trei-
nei com cargas pesadas 
mesmo me sentindo um 
pouco mais fraco por 
conta da restrição na 
dieta”, enfatizou.

O campeonato de fi -
siculturismo funciona 
da seguinte forma: to-
dos os atletas inscritos 
da categoria sobem no 
palco e começam a fa-
zer as poses obrigató-
rias, conforme pedido 
dos árbitros, que estão 
pontuando cada atleta, 
analisando condiciona-
mento corporal, volume 
e o quão “seco” e madu-
ra é a musculatura do 
atleta; dentre isso, são 
selecionados cinco, que 
são os premiados; estes 
também posam à frente 
dos outros, conforme 
pedido dos árbitros e 
assim classifi cados, de 
5º a 1º lugar. 

Cláudio logo no pri-
meiro campeonato que 
participou, Campeona-
to Paulista Estreantes 
2019 Nabba/WFF con-
correu em duas catego-
rias nesse campeonato:
- Superbody (Fisi-
culturismo Tradicio-
nal) - Senior, peso 
de 90Kg até 95Kg,
 Cláudio já chamou a 
atenção dos jurados  
e conquistou o 4° Lu-
gar na categoria: Class 
1,79.

“Busco parceiros e 

patrocinadores para 
me ajudar. Farei rifas 
novamente, para con-
seguir custear meus 
gastos com inscrição e 

viagem; estou na luta 
para melhora e prova-
velmente irei mais pre-
parado no próximo”, 
concluiu.

Atletas da Equipe COC Cardiofi sico classifi cados para o Troféu Kim Mollo, no próximo 
fi nal de semana. Vão representar a Seleção da 5º região, na cidade de Mococa
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

FATEC está com inscrições 
abertas para o 2º semestre

Os interessados em 
cursar faculdade gratui-
ta de qualidade tiveram 
até as 15h do dia 10 de 
junho para se inscrever 
no vestibular do 2º se-
mestre 2019 da Fatec. O 
procedimento pelo site 
www.vestibularfatec.
com.br. A prova aconte-
ce em 30 de junho.

No site, o candidato 
também teve acesso ao 
Manual do Candidato e 

todas as informações so-
bre a prova. Para dispu-
tar uma vaga, é preciso 
ter terminado ou estar 
cursando o ensino mé-
dio.

Em Jaboticabal, a Fatec 
oferece os cursos de Tec-
nologia em Bicombustí-
veis e Gestão Ambiental. 
Para mais informações 
o telefone é (16) 3202-
6519 ou pelo Whatsapp 
(16) 99789-8095.

CULTURA
Festival “Concha in Concert” prossegue 
com mais duas noites de música autoral
Começou na noite de 

quinta-feira (09), a 2ª 
edição do Festival “Con-
cha in Concert”, pro-
movido pelo Departa-
mento de Cultura, de 
Jaboticabal, em parce-
ria com a Fatec e Escola 
de Arte “Prof. Francisco 
B. Marino”, e apoio da 
Unimed Jaboticabal. 
Dez músicas já foram 
apresentadas. O evento 
continua nesta sexta-
-feira (10) com mais 
dez músicas autorais e 
termina no sábado (11) 
com a disputa entre os 
fi nalistas, a partir das 
19h.

“A abertura foi mui-
to boa, tivemos uma 
diversidade muito in-
teressante de músicas. 
O festival tem uma im-
portância muito grande 
para Jaboticabal, pois 
representa uma reto-
mada de eventos des-
se tipo na cidade. Mui-
ta gente vindo de fora 

participar e cidades da 
região prestigiando. 
Nossa expectativa é de 
boa presença de públi-
cos nesses dois últimos 
dias”, comenta o dire-
tor de Cultura, José Má-
rio de Oliveira.

A Concha Acústica de 

Jaboticabal está loca-
lizada na Rua Maestro 
Grossi, 48, bairro Nova 
Jaboticabal. A entrada é 
gratuita. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-9860.

Serviço:
2º Festival Concha in 

Concert
Data: 09, 10 e 11 de 

maio
Horário: 19h
Local: Concha Acústi-

ca de Jaboticabal – Rua 
Maestro Grossi, 48, Nova 
Jaboticabal

*Entrada gratuita

Ensine-me, Senhor , a cumprir as suas ordens es-
critas! Então eu obedecerei a elas até o fi m da vida.

Salmos 119:33 NBV-P


                

         

             
          


 
 
 
               
               


 

 

A Prefeitura e o Se-
brae-Aqui continuam 
incentivando o empre-
endedorismo e a forma-
lização em Jaboticabal. 
Pelo 10º ano, a cidade 
realiza a Semana do MEI 
com o auxílio dos servi-
ços prestado por vários 
parceiros - Procon, PAT, 
CDL, ACIAJA, Inovajab, 
ACJ e Ipeja. 

O evento terá uma 
série de atividades vol-
tadas ao micro empre-
endedor. Palestras com 
convidados presencial-
mente em São Paulo se-
rão transmitidas online 
simultâneamente no 
Auditório da Prefeitura, 
das 15h às 16h30, de 
forma gratuita.

As inscrições já estão 
abertas. É necessário fa-
zer as inscrições de for-
ma antecipada.: 3203-
3398.

Confi ra a programa-
ção completa:

Dia 20/5 – Inspiração 
– Como tornar seu negó-
cio um sucesso

15h Economia Criati-
va – um campo promis-
sor

Conheça as oportuni-
dades e o potencial do 
mercado criativo, que 
foi o que mais cresceu 
nos últimos anos, mes-
mo diante de toda a cri-
se. Se inspire com o case 
da Grife Vi Ferraço, uma 
marca que iniciou fabri-
cando sandálias para 

as musas do carnaval 
de São Paulo, expandiu 
para o Rio de Janeiro e 
hoje está exportando 
seus sapatos personali-
zados.

Dia 22/5 – Administre 
seu Dinheiro

15h  - Como separar 
as contas da empresa 
das contas de casa

Com dicas práticas 
para separação das fi -
nanças pessoais das 
contas da empresa, essa 
palestra mostra aos em-
preendedores como ob-
ter maior saúde fi nan-
ceira.

Dia 23/5 – Potenciali-
ze seu Negócio

15h  - Como obter re-
sultados com os conta-
tos que você faz

Serão apresentados 
conceitos e dicas práti-
cas para que os partici-
pantes desmistifi quem 
o que é Networking, 
entendam a diferença 
entre Networking Es-
tratégico e Networking 
Ocasional, identifi quem 

Jaboticabal promove Semana do MEI de 
20 a 24 de maio

Inscrição antecipada pelo telefone (16) 3203-3398

o que os impede de 
obter resultados pelos 
contatos que fazem, 
saibam quais são os er-
ros mais comuns que os 
profi ssionais cometem e 
como evitá-los, e apren-
dam onde devem colo-
car seu foco e atenção 
para obter resultados a 
partir de agora.

Dia 24/5 – Marketing 
Digital – Estratégias para 
alavancar suas vendas

15h - Marketing di-
gital para e-commerce: 
práticas de sucesso para 
empreendedores

Como defi nir o in-
vestimento mensal em 
marketing digital para 
manter uma operação 
de vendas online sus-
tentável? Quem é meu 
público e como atingi-
-lo? Em quais canais e 
iniciativas apostar de 
acordo com os objeti-
vos e o investimento 
disponível? Como men-
surar os resultados de 
forma efi caz? Por meio 
de técnicas e práticas de 

sucesso, baseadas em 
metodologias próprias e 
já testadas, as sócias da 
Soneto Empreenda pre-
tendem mostrar como 
é simples ir do plane-
jamento à execução do 
marketing digital, com 
foco em resultados de 
negócio em curto prazo 
para empreendedores 
que apostam em e-com-
merce

Dia 24/5 – Mutirão do 
MEI

A Prefeitura Munici-
pal, por meio da Sin-
cotur e Sebrae Aqui, 
oferecerá diversos ser-
viços aos MEIs, como 
abertura, baixa, altera-
ção de dados, emissão 
das DAS e realização da 
Declaração Anual, fi s-
calização e emissão de 
NFe para prestadores de 
serviços, divulgação de 
cursos de capacitação e 
faculdade de qualidade. 
Procon, PAT, CDL, ACIA-
JA, Inovajab,ACJ e Ipeja 
também irão orientar os 
empreendedores.
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Palestrante usa exemplo de vida para falar 
sobre acessibilidade e inclusão

Prefeitura e Polícia Militar oferecem curso 
para adestradores mirins

A Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social, por meio 
do Departamento da 
Pessoa com Deficiência, 
promoveu a palestra 
“Acessibilidade e Inclu-
são”, ministrada por 
Marivaldo Justino de 
Oliveira, na quarta-feira 
(08). 

“Todos os presentes 

Uma parceria entre 
Prefeitura de Jaboti-
cabal e Polícia Militar 
iniciou, no sábado (4), 
o programa Adestrador 
Mirim para crianças de 
8 e 12 anos. O proje-
to interage crianças e 
cães, ensina como lidar 
com animais, incenti-
vando a integração e 
disciplina dos alunos.

O projeto piloto será 

Marivaldo Justino de Oliveira contou sua trajetória e como 
um acidente mudou completamente sua vida

Lançamento aconteceu no sábado (4), na EMEB Milton Mattos Braga

Campanha acontece nos dias 25 de maio e 1º de junho

Evento reúne mais de 2 mil participantes em Cuiabá (MT)

ficaram tocados pela 
história do Marivaldo, 
que teve as suas pernas 
amputadas em decor-
rência de um acidente. 
Ele contou sua trajetória 
ressaltando a importân-
cia da acessibilidade e 
inclusão nos dias atuais. 
Uma história para incen-
tivar a todos e abrir um 
importante debate em 

estendido no próxi-
mo ano. As aulas são 
semanais, sempre às 
9h, na EMEB Milton 
Mattos Braga. “Ao to-
mar conhecimento do 
programa ficamos im-
pressionados com os 
resultados Nosso obje-
tivo é, após o período 
de implantação, esten-
der para outros alunos 
interessados”, afirma 

nossa sociedade sobre 
o tema proposto”, diz 
a diretora do departa-
mento, Geiza Carla Silva 
Barbizan.

O evento contou com 
o apoio da Câmara Mu-
nicipal e do Presidente 
da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Luis 
Carlos Fernandes. 

o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Yama-
zaki.

O programa oferece 
todo material didáti-
co e uniforme comple-
to. Durante as aulas, o 
próprio animal de esti-
mação dos alunos par-
ticipa das atividades 
propostas, indepen-
dente de raça.

Confira os locais de vacinação contra a 
raiva animal em Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Controle de Vetores e 
Zoonoses, vai vacinar 
gratuitamente cães e 
gatos contra a raiva 
nos dias 25 de maio e 
1º de junho. A aplica-
ção das doses ocorrerá 
das 08h às 17h em lo-
cais já definidos.

“Peço a todos os res-
ponsáveis que fiquem 
atentos às datas e lo-
cais e não deixem de 
imunizar o seu animal 
de estimação. A raiva 

não tem cura e pode 
ser transmitida para o 
homem”, alerta o coor-
denador do Controle 
de Vetores e Zoonoses, 
Ari Oliveira.

De acordo com o 
Ministério da Saúde, 
a raiva animal é uma 
doença causada por 
um vírus da família 
rhabdoviridae. A doen-
ça envolve o sistema 
nervoso central, levan-
do ao óbito após curta 
evolução. É transmiti-
da através da mordi-

da ou arranhadura de 
animais como cachor-
ro, gatos e morcego. A 
imunidade só é adqui-
rida por meio da vaci-
nação. 

Confira os postos de 
vacinação:

25 de maio – Sábado: 
Vida Nova 1 e 2 (ma-
nhã), Praça do Jabuca, 
EMEB Joaquim F. Ribei-
ro, EMEB Zilda Arns, 
EMEB Mário De Stéfani, 
Ciaf 3 – Amadeu Lessi, 
Escola Carlos Nobre 
Rosa, Escola Antonio 

SAAEJ troca experiências em congresso da Assemae

O Centro de Eventos 
do Pantanal, em Cuiabá 
(MT), sediou na semana 
a 49ª edição do Con-
gresso Nacional de Sa-
neamento da Assemae 
– Associação Nacional 
dos Serviços Municipais 
de Saneamento Jaboti-
cabal. O presidente do 
SAAEJ – Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal, José Car-
los Abreu, representou 
o município no evento, 

que aconteceu até sexta-
-feira (10).

“O Congresso da As-
semae gera bastante 
conhecimento e troca 
de informações. Pesso-
as de várias regiões do 
Brasil participam. É a 
oportunidade de com-
partilharmos nossos ca-
sos de sucesso à frente 
da autarquia, agregar 
conteúdo com outros 
participantes e retornar 
com novas ideias para 

converter em melhorias 
para a autarquia”, co-
menta Abreu.

Além das palestras, 
a programação contou 
com painéis, minicursos, 
mesas-redondas, apre-
sentações de trabalhos 
técnicos, exposições de 
tecnologia e feira de sa-
neamento básico. 

Para saber mais sobre 
o evento, acesse: www.
assemae.org.br/congres-
sonacional.

José Pedroso, Escola 
Afonso Todaro, Praça 
do Residencial, Praça 
Igreja Matriz

01 de junho – Sá-
bado: CIAF 1, CIAF 4, 
CIAF 5, CIAF 6, EMEB 
Edgard D’amico, EMEB 
Coronel Vaz, Praça do 
Cruzeiro (Nova Jabo-
ticabal), Escola Nossa 
Senhora Aparecida, Es-
cola Paulo Freire e Pra-
ça Ponte Seca

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8320.

Prefeitura inicia terraplanagem da Rua Herminda 
Brandelli Perina

Atendendo uma 
antiga reivindicação 
de moradores lo-
cais, a prefeitura ini-
ciou essa semana as 
obras de terraplana-
gem, drenagem e pa-
vimentação da Rua 
Herminda Brandelli 

Perina.
“Tenho certeza que 

a obra dará cara nova 
à região próxima aos 
predinhos, melho-
rando a mobilidade 
entre os bairros pró-
ximos. Graças a Deus 
e ao empenho de di-

versos deputados 
estamos investindo 
na recuperação de 
várias vias públicas 
e garantindo melho-
rias significativas no 
tráfego e veículos”, 
afirma o prefeito 
José Carlos Hori.

Via fica ao lado dos prédios do programa 
“Minha Casa Minha Vida”;  recursos foram 
destinados pelo Deputado Federal Tiririca
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Controladoria apresenta dados do 1º trimestre de 2019
A Controladoria In-

terna e a Secretaria da 
Fazenda apresentaram 
o acompanhamento da 
gestão orçamentária 
e fi nanceira da Prefei-
tura de Jaboticabal na 
manhã de terça-feira 
(07), no Paço Munici-
pal. O prefeito José 
Carlos Hori e os secre-
tários municipais par-
ticiparam da discussão 
do plano econômico e 

poltícias públicas esta-
belecidas para o exercí-
cio de 2019.

A controladora mu-
nicipal, Talita Peixinho, 
e a chefe de gabinete 
da pasta, Angela M. de 
Freitas Nazário Fon-
seca, apresentaram os 
resultados de janeiro 
a março deste ano. “O 
Brasil vem registran-
do pontos positivos e 
negativos na área eco-

nômica e em Jabotica-
bal não seria diferente. 
Torna-se imprescindí-
vel o acompanhamen-
to e a austeridade da 
gestão municipal para 
que, com o comprome-
timento de toda a equi-
pe, possamos atingir 
nossos objetivos”, in-
formou.

Mais informações no 
site www.jaboticabal.
sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 720 DE 07 DE MAIO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 06 de maio de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadã Jaboticabalense à Doutora Norma Boleratzki e dá outras providências.

Autoria: Ednei Valêncio

Art. 1º Fica outorgado Título de Cidadã Jaboticabalense à Doutora Norma Boleratzki.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser desig-

nada pelo Presidente da Mesa Diretora.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria consig-

nada em orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

Jaboticabal, 07 de maio de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 07 de maio de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 721 DE 07 DE MAIO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 06 de maio de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Concede Diploma de Honra ao Mérito às pessoas que, por qualquer período, exerceram o cargo de Provedor 
do Hospital e Maternidade Santa Isabel de Jaboticabal, até a data da publicação deste Decreto Legislativo e dá 
outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito às pessoas que, por qualquer período, exerceram o cargo de Provedor do 
Hospital e Maternidade Santa Isabel de Jaboticabal, até a data da publicação deste Decreto Legislativo.

Art. 2º A relação com os nomes dos homenageados deverá ser encaminhada, pela provedoria do Hospital e Maternidade Santa 
Isabel de Jaboticabal, ao Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, sob protocolo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data da publicação deste Decreto Legislativo.

Art. 3º A Sessão Solene para a entrega dos Diplomas de Honra ao Mérito de que trata este Decreto Legislativo, será realizada 
no dia 02 de julho de 2019, às 20hs, nas dependências do Hospital e Maternidade Santa Isabel de Jaboticabal.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no 
orçamento vigente.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

Jaboticabal, 07 de maio de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 07 de maio de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 722 DE 07 DE MAIO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 06 de maio de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Diploma de Honra ao Mérito pelo Jubileu de Ouro de Consagração no Candomblé da lyalorisá Mirthes 
de Sangô Baru, e dá outras providências..

Autoria: Pretto Miranda Cabeleireiro

Art. 1º Fica outorgado Diploma de Honra ao Mérito pelo Jubileu de Ouro de Consagração no Candomblé da /yalorisá Mirthes 
de Sangô Baru.

Art. 2º A entrega da referida honraria será feita aos familiares da Sra. Mirthes Ribeiro (in Memorian) em Sessão Solene na 
Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria consig-
nada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

Jaboticabal, 07 de maio de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 07 de maio de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

EXTRATOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Banderplaca Indústria e Comércio Ltda
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 02/2019
OBJETO: Registro de Preços, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição de placas e medalhas para 
honrarias, na realização de sessões solenes, conforme Termo de Referência, constante do Anexo I, parte integrante do edital.

VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 78.150,00 (setenta e oito mil, cento e cinquenta reais).
DATA DA ATA: 26/04/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: MARCO ALESSANDRO DE OLIVEIRA FARIA
FUNDAMENTO: Contrato nº 12/2019
OBJETO: Contratação de profissional técnico habilitado para prestar serviço de reparação (mão-de-obra), manutenção 

e operador de mesa de som e informática, quanto à transmissão das sessões ordinárias e solenes da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, instalar microfones e demais equipamentos necessários, testar todas as instalações a fim de proporcionar o perfeito fun-
cionamento de todo o sistema audiovisual e operar sistema informatizado para a transmissão das sessões via WEBTV, durante a 
realização dos eventos.

VALOR DO CONTRATO: R$ 8.262,00 (oito mil, duzentos e sessenta e dois reais)
DATA DO CONTRATO: 03/05/2019.

TERMO DE ERRATA

Onde se lê: “R$ 85.850,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).”
Leia-se: “78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).”
Matéria veiculada na página 03 do Jornal “A Gazeta”, edição nº 1.934, no dia 04 de maio de 2019.

POLÍCIA MILITAR faz 
campanha de Gelatina para 

Casa Acolhedora Vovô Antônio

No último domingo 
(05), foram entregues à 
Casa Acolhedora Vovô 
Antônio, na cidade de 
Barretos/SP, donativos 
angariados em uma 
Campanha de Gelatinas 
desenvolvidas pelo efe-
tivo da 2ª Companhia 
de Polícia Militar de Ja-
boticabal. A Casa Aco-
lhedora Vovô Antônio, 
entidade fi lantrópica, 
existe desde abril de 
1998 e tem por fi nali-
dade acolher crianças 
e seus acompanhantes 
durante o período que 
estão sendo submetidos 

a tratamentos e exames 
médicos no Hospital de 
Amor; alojados na Casa 
Acolhedora Vovô Antô-
nio, recebem toda a aju-
da que necessitam: aco-
modações, refeições e 
divertimento. Em conta-
to com o idealizador da 
campanha, 1º Sargento 
PM Rodrigo Alexandre 
Bordinassi, explicou que 
pelo fatos dos pacien-
tes com Câncer, sofrem 
muitas lesões no apare-
lho digestivo devido a 
medicação e radiação, 
a ingestão de alimen-
tos sólidos provocam 

dores, portanto, a gela-
tina é um alimento de 
fácil digestão, contendo 
açúcar e proteínas, for-
necendo a quantidade 
de calorias necessárias, 
auxiliando signifi cati-
vamente na sintetiza-
ção da quimioterapia. A 
campanha foi coroada 
de êxito, conseguindo 
angariar 25 pacotes de 
1kg, 210 envelopes de 
30gr e 156 caixinhas de 
20gr, dentre diversos 
sabores. “Não há sonho 
mais bonito que o da 
fraternidade humana”, 
salientou o graduado. 

POLÍCIA MILITAR inicia o 
curso de Adestrador Mirim

Da esquerda para a direita: Cabo PM Trindade, Cb PM Leonardo, Cap PM Corrêa Alves e Sd PM 
Michaelli.

No último sábado 
(04), a 2ª Companhia de 
Polícia Militar de Jaboti-
cabal iniciou o curso de 
Adestrador Mirim para 
13 crianças da rede pú-
blica e privada do en-
sino de Jaboticabal/SP. 
O processo de seleção 
contou com uma rigoro-
sa seletiva, onde os par-
ticipantes tiveram que 
apresentar documenta-
ções pessoais, compro-
vação de endereço, do-
cumentos do cão, como 
por exemplo a carteira 
de vacinas, e ainda, ela-

boraram uma redação 
sobre o tema “A impor-
tância dos cães em nos-
sas vidas”. Os instru-
tores Cabo PM Adriano 
José Trindade e Cabo 
PM Leonardo Pena expli-
caram à redação de que 
existem vários tipos de 
adestramento por mo-
tivação com brinquedo 
que o animal gosta, com 
comida ou por correção, 
além de adestramentos 
básicos “sentar”, “dei-
tar”, “junto”. O ideal é 
iniciar os ensinamentos 
de bons modos, afi r-

maram os instrutores 
policiais militares.  A 
solenidade de abertu-
ra do Projeto Adestra-
dor Mirim, contou com 
a presença do Capitão 
de Polícia Militar Van-
derlei Corrêa Alves, Co-
mandante da 2ª Cia PM, 
o qual fez questão de 
frisar, que esse Projeto, 
além de trazer os devi-
dos ensinamentos aos 
cães, desenvolve junto 
aos adestradores mirins 
o compromisso com a 
Pátria, a Cidadania e o 
Civismo.
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Inscrição para conselheiro tutelar segue até o dia 
30 de maio

A Secretaria de De-
senvolvimento e Assis-
tência Social divulga as 
inscrições para pessoas 
interessadas em lutar 
pelos direitos das crian-
ças e adolescentes de 
Jaboticabal. São cinco 
vagas de conselheiro 
tutelares para um tra-
balho de quatro anos. 
É necessário ter ensino 
médio completo. 

Eleição será em outubro; inscritos passarão por treinamento
Para a secretária da 

pasta, Tatiana Pelegri-
ni, o trabalho dos con-
selheiros é essencial 
na implantação de po-
líticas públicas. “São 
peças chaves neste tra-
balho e precisamos de 
verdadeiros guerreiros 
nesta batalha. Juntos, 
lutamos pela garantia 
de direitos das nossas 
crianças. Convidamos 

toda a população real-
mente interessada em 
mudar nossa sociedade 
a concorrer aos cargos”, 
enfatiza.

A inscrição segue até 
o dia 30 de maio. Em 
seguida, os interessa-
dos participam do cur-
so preparatório, reali-
zam uma prova e uma 
avaliação psicossocial 
para, em outubro, se-

rem escolhidos pela po-
pulação de Jaboticabal.

A última eleição acon-
teceu em 2015/2016. 
O edital deste ano 
está disponível no 
Jornal Oficial, no site 
w w w . j a b o t i c a b a l .
sp.gov.br e no http://
www.comcriaja.com.
br/?page=conselho. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3202 8301.

Operação tapa-buraco e equipes de limpeza 
percorrem vários bairros

A Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos di-
vulgou a programação 
de suas equipes de ma-
nutenção. Vários bair-
ros de Jaboticabal fo-
ram visitados. 

Esta semana a ope-
ração tapa-buraco 
percorreu os bairros 
Jardim São Marcos 2, 
Vila Industrial, Santa 

Tereza e Barreiro. O 
Sorocabano recebeu a 
equipe de roçamento 
e limpeza de praças e 
jardins, enquanto os 
profissionais da capi-
nação visitaram os se-
guintes bairros: Nova 
Jaboticabal, Jardim 
Santa Rita, Morumbi, 
Residencial, Cohabs 1 
e 4 e Praça Joaquim Ba-

tista.
A equipe responsá-

vel pela manutenção 
na iluminação pública 
continua visitando vá-
rias regiões da cidade e 
atendendo solicitações 
feitas pelo 0800 e pelo 
site.

Para mais informa-
ções, o telefone é (16) 
3209-2400.

Terceira Idade realiza Santa Missa em 
homenagem ao Dia das Mães

Após a celebração, aconteceu tradicional baile e distribuição de flores
O Centro de Lazer da 

Terceira Idade organi-
zou uma programação 
especial em homena-
gem ao Dia das Mães 
que será celebrado no 
próximo domingo (12). 
Além das tradicionais 
atividades realizadas 
todas às quintas-fei-
ras, o Fundo Social de 
Solidariedade prepa-
rou uma celebração 
em homenagem à data, 

seguida de baile com 
distribuição de bolo e 
flores.

“Mais uma vez tive a 
oportunidade de pas-
sar uma tarde agradável 
com os meus amigos 
da Terceira Idade. As-
sistimos juntos a Santa 
Missa e participamos 
do baile. Não posso dei-
xar de agradecer todo o 
carinho que recebo em 
cada visita que faço ao 

Centro de Lazer”, agra-
dece a primeira-dama 
Adriana Hori.

“Os nossos idosos me-
recem todas as homena-
gens. Foi assim no car-
naval, Páscoa e agora no 
Dia das Mães. Aproveito 
para convidar aqueles 
que ainda não conhe-
cem o projeto para que 
façam uma visita”, con-
vida o diretor do DEL, 
Fábio Bortolossi.

Retomado recape em bairros de Jaboticabal
As ruas voltaram a 

ganhar cara nova em Ja-
boticabal. A mega ope-
ração de recapeamento 
asfáltico foi retomada 
nesta semana, nas vias 
mais prejudicadas dos 
bairros São Marcos e 
Nova Jaboticabal. Nes-
ta etapa serão mais de 
120 quarteirões recupe-
rados, um investimento 
superior a R$ 2 milhões. 

A equipe começou 
pela Av. Clotilde Verri, 
na Nova Jaboticabal, e 
Av. Aristides Bellodi, no 
São Marcos. Os bairros 
Jardim Santa Luzia, Xis, 
Jardim das Rosas, Santa 
Rita, Ponte Seca, Jardim 
Paulista, Sorocabano, 
Jardim Kenedy, CohaIII 
e Cidade Jardim serão 

beneficiados nos próxi-
mos dias. 

Confira as ruas (tre-
chos mais críticos) que 
serão beneficiadas:

Endereços: Rua Coro-
nel Sodré, Rua Prof. Vi-
cente Quirino, Av. Ama-
dor Zardim, Rua Ivo 
Bellodi, Av. Clotilde Ver-
ri, Praça Dúlio, Rua Dr. 
Marrey Junior, Rua Ana 
Ramos De Carvalho, 
Rua Prof. Mário De Cam-
pos, Av. Aristides Bello-
di, Av. Fermo Bellodi, 
Tv. Herófilo Da Silvei-
ra, Av. Caetano Merlino, 
Rua João Batista Rocha, 
Rua Milton Brunini, Rua 
Egysto Vali, Rua Tereza 
C. De Jesus Julião, Av. 
Antonio Inacio De Araú-

jo, Trav. Domingos Cor-
tez Al., Rua Aldo Senen 
Av. Maria P., Rua Loris 
Bazoni, Rua Miguel Fi-
lardi, Rua João Faccini, 
Rua Fortunato Frascá, 
Rua Juca Quito, Av. Dr. 
Elias Da Rocha Barros, 
Rua Castro Alves, Rua 
Fuad Feres, Av. Angelo 
Morello, Av. Madre Pau-
la, Rua João Volpe, Rua 
Mario Guarita Cartaxo, 
Rua Floriano Peixoto, 
Rua 24 De Maio, Av. 
Duque De Caxias, Rua 
Dos Expedicionários, 
Av. Carlos Berchieri, Av. 
Pintos, Rua Philomeno 
Botino, Rua Giácomo 
Torquato, Rua Emílio De 
Laurentiz, Av. Fortunato 
Della Libera e Rua Antô-
nio Grecco.

Mais de 2.500 alunos participam do projeto 
Bem-Te-Vi 

Aconteceu na ma-
nhã de terça-feira (7), 
na EMEB Coronel Vaz, 
a abertura do Clube do 
Bem-Te-Vi. Toda rede 
municipal de ensino e 
as unidades da APAE de 
Jaboticabal e Monte Alto 
participam do projeto.

“Sabemos que a edu-
cação transforma o ser 
humano e, no trânsito, 

Programa realiza palestras educativas de trânsito
essa mudança pode sal-
var vidas. A parceria en-
tre Polícia Militar e De-
partamento de Trânsito 
e Transportes trabalha 
na formação de novos 
multiplicadores que le-
vam os conceitos para 
os pais e demais pesso-
as do convívio diário”, 
afirma o prefeito José 
Carlos Hori.

O Clube do Bem-Te-Vi 
-

 Os Policiais trans-
mitem aos alunos prin-
cípios básicos de se-
gurança no trânsito, 
procurando conscien-
tizá-los sobre a impor-
tância de manterem pre-
servadas a integridade 
física de todos envolvi-
dos neste cenário.
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O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

No último sábado (4), 
todas as unidades bá-
sicas de saúde de Jabo-
ticabal permaneceram 
abertas participando 
do Dia “D” de vacinação 

contra a influenza. Até 
o momento, 38,39% dos 
grupos beneficiados pela 
campanha foram imuni-
zados.

A diretora do Depar-

Secretaria de Saúde faz balanço do Dia “D” de 
vacinação contra a gripe

tamento de vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto, esclare-
ce que as pessoas que 
não compareceram e que 
fazem parte dos grupos 
beneficiados, devem 
procurar as unidades bá-
sicas de saúde. “A cam-
panha continua em toda 
rede. Quem não partici-
pou do dia ‘D’ pode pro-
curar uma de nossas uni-
dades básicas de saúde”, 
lembra Maura.

O secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva, 
lembra que além da va-
cinação, outros serviços 
foram oferecidos. “Quem 

passou pelas unidades 
aproveitou para realizar 
exames preventivos de 
câncer bucal. A Secre-
taria de Assistência e 
Desenvolvimento Social 
também enviou funcio-
nários para atender os 
beneficiários do Bolsa 
Família”.

Quem pode participar 
– O Ministério da Saúde 

informa que crianças de 
6 meses a menores de 6 
anos, grávidas e puér-
peras (mulheres até 45 
dias após o parto), tra-
balhadores da saúde, 
povos indígenas, idosos, 
professores de escolas 
públicas e privadas, do-
entes crônicos, porta-
dores de necessidades 
especiais, jovens sob 

medidas socioeducati-
vas, funcionários do sis-
tema prisional e pessoas 
privadas de liberdade 
participam da campanha 
de vacinação contra a in-
fluenza.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Departamento de 
Vigilância Epidemiológi-
ca é (16) 3202-8545.
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Plenário aprova sete projetos em sessões 
ordinária e extraordinária

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram, 
n       a segunda-feira 
(06/05), dois projetos 
encaminhados pelo Po-
der Executivo e outras 
cinco proposições apre-
sentadas pelos parla-
mentares.

Uma das proposições 
enviada pelo Executivo 
Municipal foi a criação 
de duas funções grati-
ficadas no Quadro de 
Pessoal do SAAEJ (Pro-
jeto de Lei Comple-
mentar nº 26/2019). A 
matéria recebeu uma 
emenda modificativa, 
da totalidade dos vere-
adores, alterando o Art. 
5º do texto original, 
permitindo somente 
concessão das funções 
gratificadas a servido-
res pertencentes ao 
quadro de pessoal efe-
tivo do SAAEJ, excluin-
do comissionados (car-
gos de livre nomeação e 
exoneração). A matéria, 
com a emenda, foi apro-
vada por unanimidade 
e segue para sanção do 
prefeito municipal José 
Carlos Hori.

Também foram apro-
vados por unanimida-
de o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 56/2019, 
de autoria do vereador 
Ednei Valêncio (PR), que 
outorga o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
à Doutora Norma Bo-
leratzki; o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
57/2019, de autoria do 
vereador Dr. Edu Fene-
rich (PPS), que concede 
Diploma de Honra ao 
Mérito às pessoas que, 

por qualquer período, 
exerceram o cargo de 
Provedor do Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel de Jaboticabal; 
e o Projeto de Lei nº 
191/2019, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio, que denomina 
de Parque Verde de Inte-
gração Ambiental a área 
municipal onde fica a 
Estação de Captação de 
Água, Horta Municipal, 
Canil Municipal, Viveiro 
de Mudas e a área verde 
conhecida como Estiva, 
aprovado por fim com 
uma emenda aditiva ao 
texto original. A emen-
da acrescenta em pará-
grafo único que a deno-
minação é meramente 
simbólica, sem interfe-
rência nas atividades 
desenvolvidas no local.

Já o Projeto de Lei 
196/2019, de autoria 
do Poder Executivo, 
que cria três vagas de 
Técnico Municipal de 
Nível Superior, especia-
lidade Contabilidade, 
no Quadro Permanente 
de Pessoal da Prefeitura 
Municipal, foi aprovado 
em 1º turno por maio-
ria, com quatro votos 
contrários (Beto Ariki, 
Paulo Henrique Advo-
gado, João Bassi e Ednei 
Valêncio). Com o resul-
tado, o presidente da 
Casa convocou sessão 
extraordinária na sequ-
ência para 2ª discussão 
e votação da matéria, 
que chegou a ter pedi-
do de vista para o prazo 
máximo (10 dias) feito 
por Beto Ariki, mas que 
foi contraposto pelo 
vereador Dr. Edu Fene-
rich, ao pedir cinco mi-

nutos, sendo aprovado 
o de menor tempo. O 
PL acabou aprovado em 
definitivo pelo mesmo 
resultado (9 favoráveis 
e 4 contrários). O proje-
to segue para sanção do 
prefeito municipal José 
Carlos Hori.

INCLUSÕES – Duas 
matérias foram incluí-
das na Ordem do Dia por 
requerimento assinado 
pela maioria dos vere-
adores. O Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
58/2019, de autoria do 
vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS), 
que outorga Diploma 
de Honra ao Mérito pelo 
Jubileu de Ouro de Con-
sagração no Candomblé 
da Iyalorisá Mirthes de 
Sangô Baru, foi aprova-
do por maioria com três 
votos contrários (Dona 
Cidinha, Samuel Cunha 
e Paulo Henrique Advo-
gado) e uma abstenção 
(Daniel Rodrigues). 

Por sua vez, o Projeto 
de Lei nº 198/2019, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que altera a com-
posição dos membros 
da Comissão Especial 
para Avaliação de Bens 
e Serviços, foi aprovado 
por unanimidade e se-
gue para sanção do pre-
feito. O projeto apresen-
tado inclui na comissão 
de avalição dois servi-
dores da secretaria do 
Planejamento com ex-
periência na avaliação 
de bens; um represen-
tante do Conselho Re-
gional de Fiscalização 
do Profissional Corretor 
de Imóveis (CRECI-SP); 
de um representante da 

Cinco projetos estavam previstos originalmente na Ordem do Dia, outros dois foram incluídos. 
Duas representações contra agentes políticos também foram votadas e rejeitadas.

Associação Regional En-
genharia, Arquitetura e 
Agronomia de Jabotica-
bal (AREA), com experi-
ência em avaliação de 
bens; um representante 
do Fórum de Debates 
para Assuntos Relevan-
tes (FEJA), com experi-
ência na avaliação de 
bens; um servidor da 
secretaria de Adminis-
tração; e um servidor 
da secretaria da Fazen-
da, exercendo a função 
pública de contador.

REPRESENTAÇÕES – O 
Plenário rejeitou duas 
representações pro-
tocoladas na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal contra agentes po-
líticos. Uma delas está 
relacionada à compra 
de dois botijões de gás 
efetuada pela Câmara 
em 2018, e pedia a cas-
sação dos vereadores 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
presidente à época, e 

Pepa Servidone (PPS) 
por falta de decoro. A 
outra pedia a abertura 
de uma Comissão Espe-
cial de Inquérito contra 
Fenerich para averiguar 
possíveis privilégios 
que teria recebido nos 
cargos que exerce no 
Poder Executivo como 
médico ginecologista, 
como por exemplo, a 
apresentação de pa-
lestras preventivas do 
câncer ginecológico e 
também em um curso 
de gestantes oferecido 
pela prefeitura. As duas 
matérias já tramitam na 
Justiça.

Os vereadores Dr. Edu 
Fenerich e Pepa Servi-
done utilizaram espaço 
na tribuna para discus-
são e defesa oral junto 
aos parlamentares. Dr. 
Edu Fenerich afirmou 
que não houve qualquer 
irregularidade, dolo ou 
má-fé nas suas condu-

tas, e mostrou docu-
mentos e normas legais 
que comprovariam suas 
ações. Servidone igual-
mente se posicionou.

Em votação nominal, 
e sem a presença e vo-
tação dos vereadores 
impedidos, as duas re-
presentações foram re-
jeitas por unanimidade 
e seguem para arquivo. 
Beto Ariki (PSL) e Pau-
lo Henrique Advogado 
(PATRI) declararam seus 
votos ao expor que, 
pela matéria tramitar 
no Poder Judiciário, e 
por não ter configurado 
quebra de decoro, de-
ve-se aguardar o resul-
tado da ação que corre 
na Justiça.

A íntegra das discus-
sões está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br) ou pelo You-
Tube (WEBTV CMJaboti-
cabal).

Associação ECOE de Jaboticabal, através do projeto 
Erguendo Muros, promove encontros semanais que 

tem melhorado a vida de muitas pessoas

Projeto VOAR da Associação ECOE 
promove ações

A Associação ECOE 
de Jaboticabal, reali-
za semanalmente o 
projeto denominado 
Erguendo Muros. Com 
um tema específico 
para cada mês, a equi-
pe do “E.M.” conduz 
os participantes ao 
estudo e à vivência de 
estratégias para supe-
rar os desafios do dia-
-a-dia. 

No dia 29 de abril 

o projeto contou com 
a participação da As-
sistente Social Juliane 
de Oliveira, falando 
sobre o tema: “Aco-
lhimento e Suporte 
Social em Situação 
de Vulnerabilidade”. 
A partir da reflexão e 
do trabalho em gru-
po, o “E.M.” tem como 
objetivo promover o 
autoconhecimento, a 
socialização e o forta-

lecimento dos víncu-
los familiares de cada 
participante. 

Os encontros acon-
tecem toda terça-feira 
às 19h30 na sede da 
Igreja Comunidade 
Cristã. Rua Manoel 
Esbaile, 111 – COHAB 
II. Para maiores infor-
mações, acesse www.
facebook.com/asso-
ciacaoecoe. (Foto: Er-
guendo Muros)

A Associação ECOE 
de Jaboticabal realiza 
semanalmente o proje-
to denominado “VOAR”, 
que promove ações 
educativas e culturais 
com o objetivo de ga-
rantir os direitos huma-
nos, preservar o meio 
ambiente, proteger a 
saúde e elevar o conhe-
cimento dos membros 
da comunidade. As ati-

vidades contribuem 
para o desenvolvimen-
to global das crianças e 
dos adolescentes parti-
cipantes, fortalecendo 
assim a família e a so-
ciedade. 

O VOAR oferece ofi-
cinas de ballet, futebol 
de quadra, artesanato, 
recreação, teclado, fan-
farra, olaria, pintura e 
panificação para crian-

ças e adolescentes en-
tre 5 e 17 anos de idade. 

As atividades acon-
tecem todos os sába-
dos das 12h às 15h30 
na sede da associação 
ECOE. Rua Manoel Es-
baile, 111 - Cohab 2. 
Para maiores informa-
ções acesse www.face-
book.com/associacaoo-
ecoe. 

(Foto: Projeto Voar)

Sessão ordinária de segunda-feira (06/05).
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Alunos do SENAC visitam a Câmara Municipal de 
Jaboticabal 

Ato de conscientização mobiliza Jaboticabal na luta 
contra a exploração e abuso sexual infantojuvenil

Estabelecimentos de 
ensino e demais entida-
des que queiram reali-
zar visitação guiada de-
vem entrar em contato 
com a Escola do Legis-
lativo pelo telefone (16) 
3209-9477.

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu 
na manhã de sexta-feira 
(10/05) alunos do curso 
Auxiliar de Escritório, 
do SENAC, acompanha-
dos pela professora 
Fernanda, para uma vi-
sitação guiada na Casa 
Legislativa jaboticaba-
lense.

A diretora da Escola 
do Legislativo (EL), Sil-
via Mazaro, foi à anfitriã 
da visita, e recepcionou 
os alunos no salão no-
bre, onde está localiza-
da a Galeria dos Presi-
dentes. Silvia explicou 
aos visitantes um pou-
co da história da Câ-

Diversão e arte mar-
caram um ato de cons-
cientização contra o 
abuso e exploração 
sexual infantojuvenil 
no sábado (04/05), em 
Jaboticabal. Esta é a 2ª 
edição do evento, re-
alizado na Praça Nove 
de Julho, no centro 
da cidade, e faz parte 
da Semana Municipal 
de Conscientização e 
Combate à Violência e 
Abuso Sexual de Crian-
ças e Adolescentes 
(Lei nº 4869/2017), de 
autoria da vereadora 
Dona Cidinha (PRB). O 
ato serviu ainda para 
marcar o dia 18 de 
maio, quando é cele-
brado o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual in-
fantojuvenil. 

A ação contou com 
a Frente Parlamentar 
contra o Abuso e a Ex-
ploração de Crianças 
e Adolescentes itine-
rante, da Câmara dos 
Deputados, presidida 
pelo deputado federal 
Roberto Alves (PRB), 
que marcou presença 
em Jaboticabal. Prefei-
tura, Câmara Municipal 
e Tiro de Guerra tam-
bém somaram forças 
na realização do even-
to.

Crianças e adoles-
centes alunos do Proje-

mara Municipal, que no 
passado funcionou em 
outros locais. Ela ainda 
narrou como aconteceu 
a mudança para o pré-
dio atual, que anterior-
mente abrigava o Banco 
o Brasil. Questionada 
sobre o porquê de não 
haver fotos de mulheres 
na galeria de Presiden-
tes, a diretora explicou 
que ao longo dos anos, 
mulheres não se candi-
dataram para o cargo.

O Assistente Admi-
nistrativo na Área de 
Controle de Processos, 
Marcelo Henrique Ma-
galhães, acompanhou 
os alunos até o arquivo 
da Câmara, onde ocorre 
a guarda de documen-
tos desde a fundação da 
Casa de Leis. Magalhães 
também falou sobre a 
galeria dos Presidentes 
da Casa, que foi organi-
zada a partir de 1948, 

to Guri de Jaboticabal, 
da ONG Amor Solidário 
e da Igreja Batista Re-
novada fizeram o show 
exercendo seus direi-
tos de expressão atra-
vés de música e dança. 
Dezenas de crianças 
e adolescentes igual-
mente praticaram seus 
direitos de brincar e 
de se divertir, confor-
me garante o Art. 16 do 
Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). 
Algodão-doce, pipoca 
e pula-pula estiveram 
disponíveis durante 
toda a ação, e até uma 
bicicleta foi sorteada 
ao final do evento.

Mas, apesar do colo-
rido, da música ento-
ada e executada pelos 
alunos dos projetos 
sociais, e da alegria do 
momento, para muitas 
crianças, a realidade 
não é assim tão doce e 
nem divertida.

“Essa luta não é mi-
nha, não é sua, é de to-
dos nós. Infelizmente 
ao invés do problema 
diminuir, tem aumen-
tado. Nós temos que 
conscientizar nossas 
crianças, eles têm que 
crescer sabendo se li-
vrar do perigo, essa 
exploração e abuso não 
só sexual, mas de todas 
as formas, que aconte-
ce em todas as classes 

quando a Câmara foi re-
aberta depois de vinte 
anos fechada.

Ainda no salão nobre, 
o assessor técnico da 
Escola do Legislativo, 
Mário Laffranchi, expli-
cou aos alunos os sig-
nificados dos símbolos 
do Brasão da cidade de 
Jaboticabal. Em seguida 
todos se dirigiram até 
o Plenário, onde Silvia 
explicou como funcio-
nam as sessões ordiná-
rias, a composição da 
Mesa Diretora, e des-
tacou que durante as 
sessões da Câmara, os 
munícipes não podem 
se manifestarem, pois 
isso deve acontecer em 
audiências públicas. Ela 
explicou também que 
quando um munícipe 
tem algum assunto im-
portante e de interesse 
da população, o mesmo 
pode fazer a inscrição 
com antecedência para 

[sociais]. Infelizmen-
te, em Jaboticabal não 
é diferente. Também 
acontece. E por que as 
pessoas não denun-
ciam? Porque normal-
mente isso acontece 
dentro de nossas ca-
sas, e as pessoas fi-
cam com medo. Mas 
não cale. Disque 100! 
Nossas crianças preci-
sam de apoio, porque 
o futuro a elas perten-
cem, e está na nossa 
responsabilidade estar 
cuidando delas”, pediu 
Dona Cidinha.

Só em 2017, o Dis-
que 100, canal gratuito 
que recebe denúncias 
de violação dos direi-
tos humanos, registrou 
20.330 denúncias de 
violência sexual contra 
crianças e adolescen-
tes. Só no Estado de 
São Paulo foram regis-
tradas 2.534 denúncias 
de abuso sexual e 588 
de exploração sexual. 
De janeiro a junho de 
2018, foram registra-
das 1181 denúncias de 
abuso sexual, 222 de 
exploração sexual e 29 
de pornografia infantil.

De acordo com dados 
do boletim epidemioló-
gico divulgado em ju-
nho de 2018 pelo Minis-
tério da Saúde, de 2011 
a 2017 foram notifica-
dos 184.524 casos de 

Só em 2017, o Disque 100, canal gratuito que recebe denúncias de violação dos direitos 
humanos, registrou 20.330 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes

o uso da Tribuna Livre. 
Laffranchi, por sua vez, 
mostrou as bandeiras 
que ficam expostas no 
Plenário e falou da or-
dem que as mesmas são 
colocadas.

A visita seguiu para 

violência sexual, sen-
do 58.037 (31,5%) con-
tra crianças, e 83.068 
(45,0%) contra adoles-
centes. Um aumento de 
64,6% e 83,2% nas no-
tificações de violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes, respecti-
vamente.

As meninas foram as 
que mais sofreram com 
violência sexual: fo-
ram 43.034 (74,2%) ca-
sos notificados; 14.996 
(25,8) eram do sexo 
masculino. Do total, 
51,2% estavam na faixa 
etária entre 1 e 5 anos. 
Em 69,2% dos eventos, 
os casos ocorreram den-
tro de casa, e 4,6% na 
escola. 62,0% foram no-
tificados como estupro. 
Vale destacar que, para 
o Ministério da Saúde, 
são considerados vio-
lência sexual os casos 
de assédio, pornografia 
infantil, estupro e ex-
ploração sexual.

Já a Secretaria Na-
cional dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te estima que, a cada 
24 horas, cerca de 320 
crianças sejam explo-
radas no país. E os nú-
meros devem ser bem 
maiores, já que muitos 
casos nem chegam a ser 
denunciados.

Para Rosilene da Sil-
va, mãe de dois filhos, 
um adolescente de 14 e 
uma menina de nove, os 
pais devem estar aten-
tos. “A minha preocupa-
ção maior é em relação 
a isso [violências sexu-
ais]. A gente se depara 
com esses crimes todos 
os dias, então o que a 
gente puder fazer para 
combater... Espero que 
os pais estejam mais 
presente, participem de 
eventos como este, por-
que são nossos filhos. 
É o futuro deles que a 
gente tem que cuidar”, 
disse ela.

“Nós não podemos 
parar. Nós temos que ir 
pra cima dos abusado-
res. E pedir à população 
que use o Disque 100. 

a sala que fica a galeria 
das Mulheres do Legis-
lativo e por fim a apre-
sentação dos gabinetes 
dos vereadores.

AGENDAMENTO - Es-
tabelecimentos de ensi-
no e demais entidades 

É levar conscientização 
para que as pessoas que 
sabem que uma criança 
está sendo abusada ou 
explorada sexualmente, 
não tenha medo de fazer 
denúncia. As pessoas às 
vezes tem medo: - vou 
denunciar e vão saber 
que fui eu... Não! Sigilo 
absoluto. Ninguém fica 
sabendo quem fez a de-
núncia. Mas é importan-
te. Use o Disque 100”, 
orientou repetidamente 
o deputado.

O parlamentar tam-
bém fez o lançamento 
oficial da 2ª edição do 
gibi “Robertinho e Sua 
Turma”, com foco nos 
adolescentes. A história 
em quadrinhos “fala so-
bre o abuso que aconte-
ce com as crianças atra-
vés da internet. Temos 
que tomar os cuidados 
devidos com a Internet. 
E esse gibizinho alerta 
as crianças sobre todos 
os cuidados que elas 
têm que tomar [no am-
biente digital]”, desta-
cou o parlamentar.

Autoridades da ci-
dade e região também 
marcaram presença no 
evento, entre eles, o 
presidente da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (PPS). “Vie-
mos prestigiar nossa 
colega de Câmara. Nós 
também trabalhamos 
com crianças e estamos 
atentos a esse problema 
que acontece no Brasil 
inteiro, do abuso se-
xual, e outros tipos de 
violência contra crian-
ça, e lembrando sempre 
para denunciar, porque 
aquele que não denun-
cia é coautor do crime”, 
pontuou o Chefe do Le-
gislativo jaboticabalen-
se. O vereador da cidade 
Samuel Cunha, e repre-
sentantes de Beto Ariki 
e Dr. Edu, além de se-
cretários de Governo de 
Jaboticabal, do prefeito 
de Guariba, Francisco 
Mançano, parlamen-
tares de outros muni-
cípios, como Paulo de 

que queiram realizar 
visitação guiada na Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal devem entrar em 
contato com a Escola do 
Legislativo pelo telefo-
ne (16) 3209-9477 para 
o agendamento.

Sá, de Guariba; Antônio 
Marcolino, de Sertãozi-
nho; Rodrigo Novelli, 
de Itápolis; Luís da Far-
mácia, de Tabatinga, en-
tre outros, igualmente 
prestigiaram o evento.

FIQUE ATENTO CON-
TRA O ABUSO E EX-
PLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES. OBSERVE OS 
SEGUINTES SINAIS:

•    Mudanças bruscas 
de comportamento sem 
explicação aparente.

•    Mudanças súbitas 
de humor, comporta-
mentos regressivos e/
ou agressivos, sonolên-
cia excessiva, perda ou 
excesso de apetite.

•    Baixa autoestima, 
insegurança, compor-
tamentos sexuais ina-
dequados para a idade, 
busca de isolamento.

•    Lesões, hemato-
mas e outros machuca-
dos sem uma explica-
ção clara ou coerente de 
como aconteceram.

•    Gravidez na ado-
lescência.

•    Doenças sexual-
mente transmissíveis.

•    Fugas de casa e 
evasão escolar.

•    Medo de adultos 
estranhos ou conheci-
dos, de escuro, de ficar 
sozinho e de ser deixa-
do próximo ao poten-
cial agressor.

Fonte: Childhood

PROCURE AJUDA E DE-
NUNCIE EM QUALQUER 
DESTAS INSTITUIÇÕES:

•    Conselho Tutelar 
da cidade;

•    Ligue para o Dis-
que 100;

•    Na escola, comu-
nique ao seu professor, 
orientador ou diretor;

•    Procure a Dele-
gacia Especializada em 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente, ou delega-
cia mais próxima;

•    Em casos de ur-
gência, ligue para a Po-
lícia Militar (190) ou Po-
lícia Rodoviária Federal 
(191).
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Exposição “Mães Especiais”
A Prefeitura de Jabo-

ticabal, por meio do De-
partamento da Pessoa 
com Deficiência, promo-
ve desde segunda-feira 
(06), no Jaboticabal Sho-
pping, a exposição de 
fotos “Mães Especiais”. 
O objetivo é retratar a 
superação de mães e 
seus filhos deficientes. 
A mostra vai até 16 de 
maio.

“Visitar a casa de cada 
mãe me trouxe muito 
aprendizado. Vi que ape-

sar das limitações de 
seus filhos e filhas, elas 
são muito felizes. O amor 
e carinho que cada uma 
cuida de seus filhos, não 
tem dinheiro no mundo 
que pague. Vale a pena 
passar pelo shopping e 
conferir”, fala a diretora 
do departamento, Geiza 
Carla Silva Barbizan. As 
fotos são de autoria de 
Roselí Pereira e Rafaela 
Servidone. 

O evento conta com o 
apoio do Presidente da 

Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Luis Carlos 

Fernandes. 
O Jaboticabal Shop-

ping fica na Praça Dom 

José Marcondes Homem 
de Mello, 146, Centro, e 
seu horário de funciona-

mento é das 10h às 22h, 
de segunda-feira a do-
mingo.  

Dengue assusta região e Secretaria de Saúde faz alerta a Jaboticabal
O interior de São Pau-

lo sofre com o aumen-
to de casos de dengue 
tipo 2. Em Jaboticabal, 
mesmo com o trabalho 
preventivo realizado 
nos bairros pelos agen-
tes de endemias, notifi-
cações são registradas 
diariamente.

Diante desta realida-
de, a Secretaria de Saú-

de, por meio do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, con-
voca a população para 
agir. “Todos precisam 
colaborar com as ações 
preventivas, olhando 
residências, quintais, 
terrenos e eliminando 
possíveis criadouros do 
Aedes”, afirma a diretora 
do Departamento de Vi-

gilância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

Sintomas da doença 
- Os pacientes podem 
apresentar febre aci-
ma de 39º C, enjoos ou 
vômitos, dor de cabeça 
constante, dor no fundo 
dos olhos, manchas ver-
melhas na pele, em todo 
o corpo, cansaço exces-
sivo sem razão aparen-

te, dor nas articulações 
e ossos, sangramentos 
pelo nariz, olhos ou 
gengivas, urina rosa, 
vermelha ou marrom.   

A Secretaria de Saúde 
alerta as pessoas que 
apresentarem os sinto-
mas da doença a pro-
curar a unidade básica 
de saúde mais próxima 
para a coleta de sangue.


